
 
 
 
 
 

 ( 2022-2023) 54עונה , קונצרטים לפי סדרות 
   דור העתיד  –"מצויינות"  סדרת  

 
  בשידור ב

 
 

 בצוהריים   12:00 –  14.10.22 ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 נהר אליעז, צ'לו 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים   12:00 –  28.10.22 ,שישי

  בשידור ב
 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 

 47רביעיית פסנתר במי במול מז'ור, אופוס  – שומאן
 "האמרקלוויר"   106בסי במול מז'ור, אופוס  29סונטה מס'  – בטהובן

 דוד רוט, כינור 
 עידן חייט, ויולה 
 זהר יצחק, צ'לו 

 דני דבורקין, פסנתר 
 תומר רובינשטיין, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים   12:00 –  11.11.22, שישי

  בשידור ב
 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 

 קונצרט בביצוע זמרי "מיתר" אופרה סטודיו של האופרה הישראלית 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בצוהריים   12:00 –  25.11.22 ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 אורח של מכון אלדוול    רסיטל

 פרטים יבואו
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 בצוהריים  12:00 – 9.12.22 ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 קונצרט בביצוע סולנים ואנסמבלים מצטיינים, זוכי תחרויות 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים   12:00 –  23.12.22 ,שישי

  בשידור ב
 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 

 זוכי תחרות כאן קול המוזיקה לאמן הצעיר 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בצוהריים  12:00 – 20.1.23 ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 מהטה, אוניברסיטת תל אביב - המקהלה הקאמרית של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן 
 רונן ברשבסקי, מנצח 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים   12:00  – 3.2.23 ,שישי

  בשידור ב
 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 

 קונצרט עם זוכי תחרויות האביב של קרן התרבות אמריקה ישראל 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בצוהריים  12:00 – .23317. ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 מקהלת "אנקור" ע"ש יהושוע טוטנאור 

 דפנה בן יוחנן, מנצחת 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בצוהריים  12:00 – 14.4.23 ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 הישראלית   האופרה   של   סטודיו   אופרה "  מיתר "   זמרי   בביצוע   קונצרט 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 בצוהריים  12:00 – 28.4.23 ,שישי
  בשידור ב

 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 
 קונצרט בביצוע סולנים ואנסמבלים מצטיינים, זוכי תחרויות 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים  12:00 – 12.5.23 ,שישי

  בשידור ב
 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 

 המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 
 סטנלי ספרבר, מנצח 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בצוהריים  12:00 – 23.6.23 ,שישי

  בשידור ב
 דור העתיד –סדרת "מצויינות" 

 זוכי התחרות ע"ש דינה תורגמן למוזיקה קאמרית 
 האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ***הזכות לשינויים שמורה*** 


